
 

หน้าท่ี 1 

-ร่าง- 
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

เมื่อวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 
247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน 

1. นายกลักลุ ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริษัท 
2. ดร. ชิต เหลา่วฒันา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
3. พลต ารวจตรี วิศิษฐ์  ศกุรเสพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

   และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
4. ดร. จงรัก ระรวยทรง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  และ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
5. นางสาวโศภชา   ด ารงปิยวฒุิ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

  และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. ดร. สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ  

  และ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
7. นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒุิ์ กรรมการ กรรมการบริหาร  

  ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 
  ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานโลจิสติกส์ 

8. นายเฉลมิพล ศรีเจริญ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
  ผู้อ านวยการ สายงานขายและการตลาด 

9. นางอารีวรรณ เฉลมิแดน กรรมการ กรรมการบริหาร  และ 
  ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานโรงงาน 
 
กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 5 ท่าน 

1. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตทา่โรง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายสมชาย  ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3. นายเดชา ชลูกิรณ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
4. นายหทยั อูไ่ทย กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
5. นายพงษ์เทพ ถิฐาพนัธ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 18 ท่าน 
1. นายพงษ์สกร  ด าเนิน รองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและวางแผนกลยทุธ์  
2. นางสมลกัษณ์  คนงึเหต ุ ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานส านกับริหาร 

  กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
3. นายฐิติพงศ์  เตชะรัตนยืนยง ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานสนบัสนนุธุรกิจ, Chief Financial Officer 

  กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
4. นายธ ารง  จนัทรไกรทอง ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานขายและการตลาด 
5. นายไพโรจน์  ภานกุาญจน์ ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้างและ 

  บ ารุงรักษาโรงไฟฟา้ 
6. นายภดูิส  ไตรวิลาสกลุ ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานขายและการตลาด LED  
7. นายเจนพล  งามอรุณโชติ ผู้อ านวยการ สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 
8. นายศราวธุ  มาสรวง ผู้อ านวยการสายงานพฒันาและปรับปรุงผลติภณัฑ์  
9. นางณฐัวรรณ  วงศ์จนัทร์ ผู้อ านวยการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 
10.  นางสาวจนัทรา  จงจามรีสทีอง เลขานกุารบริษัท และ 

   ผู้อ านวยการส านกักรรมการผู้จดัการและฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์  
11. นางสาววิจิตรา  แสงปรีดีกรณ์ ผู้อ านวยการ สายงานพฒันาธุรกิจพลงังานทดแทน  
12. นางสาวศทุธิรัตน์  ตัง้นรกลุ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจ (ด้านบญัชี) 
13. นางสาววราภรณ์  รักกิจการค้า ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจ (ด้านบญัชี) 
14. นางสาวกลุรวี  แสนชยักร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจ (ด้านบญัชี) 
15. นางพชันี   ตัง้จิตเจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สายงานตรวจสอบภายใน และ 

   เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
16. นางลคันา   สนัติร่วมใจรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
17. นางสาวณิชนนัทน์ เลศิปัญญาพล ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์  
18. นางสาวพริมา  พานิช ผู้ช่วยผู้จดัการส านกัเลขานกุารบริษัท  

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จ านวน 5 ท่าน 

1. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา  ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
2. นางสาววนัดี เอี่ยมวณิชชา ผู้แทน  บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
3. นายกดุัน่ กสุมุานนท์ ผู้แทน บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ที่ปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 
4. นายคงกช ยงสวสัดิกลุ ผู้แทน บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ที่ปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 
5. นายพงษ์สวสัดิ์ เรืองปัญญาพจน์   ผู้แทนอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

  ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน  
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 การประชุมในครัง้นีม้ีตัวแทนผู้ สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และสถาบันการเงิน ได้ เข้าร่วมประชุม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 ตวัแทนจากผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เอสพี ออดิท จ ากดั 
 ตวัแทนจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด ท าหน้าที่เป็นคนกลางในการ

ตรวจสอบการลงคะแนน 
 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญ
ประชมุผา่นทางเว็บไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้รับแจ้งรายละเอียดการประชุมและกระบวนการนบัคะแนนเสียง 
รายละเอียดดงัปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 13 และ ล าดบัที่ 14 หน้า 74 – หน้า 81 ดงันี ้

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 103 และ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ   
ข้อ 27 ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืององค์ประชมุส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี ้

  มาตรา 103  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่หนึง่สามของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ     

  ข้อ 27  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน  
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ    

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตาม 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ   ข้อ 28 ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืองการลงคะแนนสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี ้

 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท  

   ในกรณีที่ข้อบงัคบัของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ  

 มาตรา 107 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น    
เสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ         
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น  
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 



 

หน้าท่ี 4 

  ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น     
เสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ        
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น  
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอืน่โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
จ. การเพิ่มหรือการลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
ฉ. การควบหรือเลกิบริษัท  

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดงัต่อไปนีค้ือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสยีง ไม่อนญุาตให้มีการแยกการออกเสยีงลงคะแนน ประธานที่ประชมุจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงมติไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง
ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงเพื่อน ามาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุรับทราบตอ่ไป 

ส าหรับการนบัคะแนนนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง (ขึน้กบักฎเกณฑ์ของการ
นบัคะแนนแล้วแตก่รณีตามที่อธิบายไว้ในตารางด้านลา่ง) ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ และสว่นท่ีเหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะค านึงถึงการ
ลงคะแนนเสยีงที่ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย  

มติของที่ประชมุในแตล่ะวาระให้นบัคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
วาระที ่ ประเภทมติ การนบัคะแนน 

1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15 มติธรรมดา คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละห้าสิบของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
หนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
ทัง้นี ้บตัรที่งดออกเสียง จะไมน่บัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 

5, 6, 10, 11, 16, 17 มติพิเศษ  คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่คือไมน้่อยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที่
มีสว่นได้เสีย 
ทัง้นี ้บตัรที่งดออกเสียง จะน ารวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง  

14 มติธรรมดา คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 
ทัง้นี ้บตัรที่งดออกเสียง จะน ารวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 

18 (ถ้ามี) มติธรรมดา 
หรือ  
มติพิเศษ  

อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกวา่กึ่งหนึ่งของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชมุ หรือ คะแนนเสียงสองในสามของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือ คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย (แล้วแตก่รณี)   



 

หน้าท่ี 5 

เร่ิมการประชุม 
นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และสรุปจ านวนผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะก่อนเร่ิมการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง   97  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 74,520,455  หุ้น 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ         305  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 1,022,684,126  หุ้น 
 รวมทัง้สิน้  402  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 1,097,204,581  หุ้น 
 คิด เป็น ร้อยละ 82.8238  ของหุ้ นที่ ออกและจ าหน่ ายแล้วทั ง้หมดของบ ริษั ทฯ จ านวน 

1,324,745,216 หุ้น ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัข้อ 27  
นายกลักุล  ด ารงปิยวฒุิ์ เป็นประธานในที่ประชุม กลา่วเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโศภชา       

ด ารงปิยวฒุิ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และ นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการ กรรมการผู้จดัการ และ
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการเข้าสูว่าระการประชุมต่อไป  

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้เรียนเชิญ  บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ที่ปรึกษา
กฎหมาย เป็นผู้แทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเข้าร่วม
เป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน โดยในครัง้นีม้ี นายพงษ์สวสัดิ์   เรืองปัญญาพจน์  ให้เกียรติ เป็นผู้แทนจากผู้ ถือหุ้น
รายยอ่ย  

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ น าเข้าสูว่าระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
 นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จ ัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ที่จดัประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 21 มกราคม 2559 ซึ่งได้น าสง่ต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
รวมทัง้ได้เผยแพร่รายงานดงักล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุม
ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมในครัง้นี ้ดงัปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 หน้าที่ 16 - หน้าที่ 39 โดยได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรด
พิจารณารับรอง  
 นายวิรัช  กาญจนพิบลูย์ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุดงันี ้

1. ขอแก้ไขข้อความในตารางหน้าที่ 28 ตามเอกสารเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยแก้ไขจากค าวา่ “ทนุจด
ทะเบียนปัจจบุนัท่ีช าระแล้ว” เป็น “ทนุจดทะเบียน”   

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. รับทราบ และจะด าเนินการแก้ไขข้อความจากค าว่า “ทนุจดทะเบียนปัจจุบนัที่ช าระแล้ว” เป็น “ทนุจด

ทะเบียน” ตามที่แจ้งมาให้สอดคล้องกบังบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏในสิ่งที่สง่มาด้วย
ล าดบัที่ 2 (รายงานประจ าปี 2558) หน้า 255 โดยนายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั แจ้งเพิ่มเติมว่า จะ
ด าเนินการแก้ไขข้อความเดียวกันในตารางหน้าที่ 33 ด้วยเช่นกัน  

 



 

หน้าท่ี 6 

 นายพินิจ  โตวชิราภรณ์ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุดงันี ้
1. ขอแก้ไขหน่วยที่ดินหน้า 37 จากเดิม ที่ดินราคาประมาณ 200,000-300,000 ต่อตารางวา เป็น 

200,000-300,000 ตอ่ไร่ 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. รับทราบ และจะด าเนินการแก้ไขหน่วยที่ดิน จากเดิม 200,000-300,000 ต่อตารางวา เป็น 200,000-

300,000 ตอ่ไร่ และขอแก้ไขเพิ่มเติม “ปัจจุบนัราคาตลาดของที่ดินมีมลูค่าไม่ต ่ากวา่ 600,000.00 บาท 
ตอ่ไร่” ในยอ่หน้าเดียวกนั 

 นางสาวโศภชา ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยในวาระนีต้้อง
ได้รับคะแนนเสยีงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนั 
ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

มติที่ประชมุ ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 21 มกราคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย  1,101,890,471 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย   0 0.0000 
งดออกเสยีง  1,275 0.0001 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (447 ราย) 1,101,891,746  100.00000 
บตัรเสยี 0  - 

 
วาระที่ 2  รับทราบการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร กลา่วรายงานกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
โดยสรุปเป็นวิดีทศัน์ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับชม 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุเพื่อรับทราบสรุปผลการด าเนินงานที่
ผา่นมาในรอบปี 2558 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 ก าหนดให้บริษัท ฯ รายงานผลการด าเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี
ที่ผา่นมาต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2558 ดงัปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 
2 (รายงานประจ าปี 2558) พร้อมทัง้ได้สรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 ของบริษัทฯ ดงันี ้

 ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้หลกัจากการด าเนินธุรกิจ รวมจ านวน 4,450 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปี 2557 ซึง่เทา่กบั 2,977 ล้านบาท ซึง่นบัวา่ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมสงูที่สดุตัง้แตเ่ข้าซือ้ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากมีรายได้จากการขายอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของบริษัทย่อย บริษัท รางเงิน โซลชูัน่ จ ากดั ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการโซลาร์ ค้างท่อประมาณ 900 เมกกะวตัต์ 
ท าให้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ บริษัท รางเงิน โซลชูั่น จ ากดัทัง้ 11 โครงการ ต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่น 67% โดยผู้ รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะซือ้อปุกรณ์จากบริษัทฯ 
ท าให้รายได้จากกการจ าหนา่ยอปุกรณ์เพิ่มขึน้เกือบ 3,000 ล้านบาท  

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นประมาณร้อยละ 23 และมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จาก 541 ล้านบาทในปี 
2557 มาเป็น จ านวน 674 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 14.68  
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 นอกจากนี ้ในปี 2558 สว่นของผู้ ถือหุ้นได้เพิ่มขึน้จาก 3,359 ล้านบาทในปี 2557 มาเป็น 8,590 ล้านบาท 
สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ได้เพิ่มขึน้จาก 7,238 ล้านบาทในปี 2557 มาเป็น 18,815 ล้านบาทในปี 2558 ซึง่สง่ผลให้อ านาจ
มลูคา่การลงทนุท่ีสามารถอนมุตัไิด้โดยคณะกรรมการบริษัทสงูขึน้ ท าให้การลงทนุสะดวกมากขึน้ อีกทัง้บริษัทฯมีอตัราสว่น
หนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นที่ลดลง จาก 1.07 เท่า ในปี 2557 มาเป็น 0.66 เท่าในปี 2558 ซึ่งสะท้อนความพร้อมในการ
ลงทนุของบริษัทฯ ที่ดีขึน้ 

 ในด้านการคาดการณ์รายได้ของบริษัทฯ รายได้จาก บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ ากดั และ บริษัท กนักุล ชูบ ุ
พาวเวอร์เจน จ ากดั ไมไ่ด้บนัทกึรายได้จากสองแหง่นีเ้นื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นอยูท่ี่ร้อยละ 40 และร้อยละ 51 ตามล าดบั จะ
บนัทกึเพียงสว่นแบง่ก าไรคือ 280 ล้านบาทในปี 2558 ซึง่เป็นระดบัท่ีคอ่นข้างสม ่าเสมอตอ่เนื่องไปอีกประมาณ 7 ปี อาจจะ
ลดลงบ้างหากถูกหกัค่าเสื่อมของตวัแผงโซลาร์ ทัง้นีห้ากสรุปผลการด าเนินงานโดยแยกเป็นส่วนธุรกิจ ธุรกิจผลิต จดัหา 
และจ าหนา่ยอปุกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้าเติบโตขึน้จาก 1,489 ล้านบาทในปี 2557 มาเป็น 3,772 ล้านบาทในปี 2558 โดย
มีก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ร้อยละ 23 ในสว่นธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึน้จาก 23 ล้านบาทในปี 2557 มาเป็น 51 ล้านบาท
ในปี 2558 เช่นเดียวกนักบัสว่นธุรกิจการบ ารุงรักษาซึง่เพิ่มขึน้จาก 55 ล้านบาทในปี 2557 มาเป็น 70 ล้านบาทในปี 2558  
 นายวิรัช กาญจนพิบลูย์ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุดงันี ้

1. เนื่องจากบริษัทฯมีการลงทนุโรงไฟฟา้ที่ประเทศญ่ีปุ่ น อยากทราบว่าบริษัทฯ มีการจดัการบริหารความ
เสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นอยา่งไรบ้าง 

นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. บริษัทฯ ลงทนุในโครงการเหลา่นีด้้วยเงินเยน โดยใช้เงินบาทไปแลกเป็นเงินเยนก่อน และทางบริษัทฯ มี

การบริหารจดัการรวมถึงการใช้ Swaps Currency ประมาณร้อยละ 85 ในระยะเวลาที่กู้ เงิน 

  นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
1. จากข้อมูลเร่ืองอตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไรของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในรายงานประจ าปี

หน้า 238 อยากทราบถึงค าอธิบายในการเปลีย่นแปลงของอตัราสว่นทางการเงินระหวา่งปี 2557 และ 
2558 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1.  เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่น าเสนอจะพบว่า อัตราก าไรขัน้ต้นที่ลดลงเพียงเล็กน้อย คือ จาก ร้อยละ 

24.29 ในปี 2557 ลดลงเป็น ร้อยละ 23.21 ในปี 2558 เป็นผลมาจากรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับประมาณ
ร้อยละ 68 มาจากการก่อสร้าง ซึง่อตัราก าไรจากการก่อสร้างมกัจะไมส่งูมาก นอกจากนี ้เมื่อพิจารณา
จากอตัราก าไรขัน้ต้นเป็นจ านวนเงิน อยู่ที่ 723 ล้านบาท ในปี 2557 เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 1,035 ล้านบาท 
ในปี 2558 ดงันัน้ จึงไมน่า่วิตกกงัวลแตอ่ยา่งใด 

2.  ในส่วนอัตราก าไรจากการด าเนินงานซึ่งเพิ่มขึน้จาก ร้อยละ 11.93 ในปี 2557 มาเป็น 23.21 ในปี 
2558 นัน้ บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้ แตค่า่ใช้จ่ายไมไ่ด้เพิ่มขึน้ ดงันัน้ อตัราสว่นทางการเงินจึงดีขึน้ 

3.  ในสว่นอตัราก าไรสทุธิซึ่งลดลงจาก ร้อยละ 18.19 ในปี 2557 อยูท่ี่ ร้อยละ 15.10 ในปี 2558 โดยในปี 
2558 นี ้บริษัทฯ ได้หุ้นเพิ่มขึน้จากการจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
(Right Offering – RO) และโดยรวมแล้ว บริษัทฯ มีรายได้และก าไรจากการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้  

4. จากการจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Right Offering – RO) ท าให้    
บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นลดลงจาก ร้อยละ 16.11 ใน
ปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 7.84 ในปี 2558 และอีกปัจจยัที่จะสง่ผลต่ออตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ถาวร
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ของบริษัทฯ คือบริษัทฯ อยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างโรงไฟฟา้ จึงต้องใช้เวลาประมาณ 15-18 เดือนกวา่ที่
บริษัทฯ จะมีรายได้เข้ามา  โดยทัว่ไปแล้ว บริษัทฯ จะลงทนุในโครงการท่ีมี ERR อยู่ในระดบัไมต่ ่ากว่า 
ร้อยละ 12-15 ซึ่งจะได้รับรายได้หรือผลก าไรต่อเมื่อเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ดงันัน้ อตัรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นจึงมีโอกาสที่จะผนัผวนเนื่องจากปัจจยัที่กลา่วมาข้างต้น 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุจ านวนทัง้สิน้ 481 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 1,102,423,980 หุ้น รับทราบ
การด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558  
นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114  รวมทัง้ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 – ข้อ 44
บริษัทฯ ได้จดัท างบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั และขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่น
งบการเงินของรายงานประจ าปี 2558  (สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2) ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมใน
ครัง้นี ้โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

หนว่ย : พนับาท 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 18,815.26 7,238.66 12,720.98 6,155.30 
หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 10,225.03 3,878.97 5,072.56 3,172.86 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 8,590.22 3,359.70 7,648.42 2,982.44 
รายได้รวม (ล้านบาท) 4,590.69 3,061.55 3,905.52 2,794.83 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี (ล้านบาท) 690.44 541.13 659.56 531.91 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.59 0.50 0.57 0.48 

 
 ทัง้นี ้ดร. ชิต เหลา่วฒันา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ระบวุา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
งบการเงินของของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท
เพื่อมาน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองตอ่ไป 
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ ์ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ
คะแนนเสยีงข้างมากคือเกินกวา่ร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้
ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนมุตัิงบการเงิน

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ สอบบัญชีของ
บริษัทฯ อีกทัง้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้  
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ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย  1,102,422,705 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย   0 0.0000 
งดออกเสยีง  1,275 0.0001 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (481 ราย) 1,102,423,980 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ  
 นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ตอ่หุ้นของบริษัทฯ รายละเอียดดงัปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 หน้า 41 – 42 
 สบืเนื่องจากหลกัทรัพย์ GUNKUL มีสภาพคลอ่งต ่า และมีระดบัราคาสงู ต่อเนื่องยาวนานกว่า 5 ปีที่ผ่านมา 
กอปรกบัจ านวนหุ้นตามทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัทฯ มีไมม่ากนกั จึงพิจารณาให้เปลีย่นแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้โดย
การแตกหุ้น (Stock Split) จากเดิมราคาหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความ
สมเหตสุมผลของการเปลีย่นแปลงแก้ไขมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ตอ่หุ้นของบริษัทฯ และได้ค านึงถึงประโยชน์ต่อผู้ลงทนุและบริษัทฯ 
จากการที่หุ้นของบริษัทฯ จะมีสภาพคล่องสงูขึน้ และเอือ้อ านวยต่อการขยายฐานผู้ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึน้ 
 ทัง้นี ้ขอที่ประชุมโปรดพิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ  โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
 

 ปัจจบุนั เปลีย่นแปลงเป็น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 1.00 บาทตอ่หุ้น 0.25 บาทตอ่หุ้น 
จ านวนหุ้นสามญัของบริษัท    
- หุ้นสามญัจดทะเบียน 1,416,405,589   หุ้น 5,665,622,356   หุ้น 
- หุ้นสามญัที่ออกและช าระแล้ว 1,324,745,271   หุ้น 5,298,981,084   หุ้น 
จ านวนทนุของบริษัท    
- ทนุจดทะเบียน 1,416,405,589.00 บาท 1,416,405,589.00 บาท 
- ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 1,324,745,271.00 บาท 1,324,745,271.00 บาท 

 
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ ์ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ
คะแนนเสยีงข้างมากคือเกินกวา่ร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ

เปลีย่นแปลงแก้ไขมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ตอ่หุ้นของบริษัทฯ โดยมีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 
 
 
 



 

หน้าท่ี 10 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย  1,102,466,120 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย   1,250 0.0001 
งดออกเสยีง  25 0.0000 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (488 ราย) 1,102,467,395 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้

มีมติอนุมตัิให้เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้โดยการแตกหุ้น (Stock Split) จากเดิมราคาหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 
บาท ดงันัน้ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 4. ดงัรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 หน้าที่ 43  
 ทัง้นี  ้ขอที่ประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยมี
รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้
 

  ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั ปรับทนุจดทะเบียนเป็น 
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,416,405,589.00 บาท 

(หนึง่พนัส่ีร้อยสิบหกล้านส่ีแสนห้าพนั     
ห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) 

1,416,405,589.00 บาท 
(หนึง่พนัส่ีร้อยสิบหกล้านส่ีแสนห้าพนั

ห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) 
 แบง่ออกเป็น 1,416,405,589 หุ้น 

(หนึง่พนัส่ีร้อยสิบหกล้านส่ีแสนห้าพนั     
ห้าร้อยแปดสิบเก้าหุ้น) 

5,665,622,356 หุ้น 
(ห้าพนัหกร้อยหกสิบห้าล้านหกแสน   
สองหม่ืนสองพนัสามร้อยห้าสิบหกหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 
 โดยแบง่ออกเป็น  

- หุ้นสามญั 
 

1,416,405,589 หุ้น 
(หนึง่พนัส่ีร้อยสิบหกล้านส่ีแสนห้าพนั     

ห้าร้อยแปดสิบเก้าหุ้น) 

 
5,665,622,356 หุ้น 

(ห้าพนัหกร้อยหกสิบห้าล้านหกแสน   
สองหม่ืนสองพนัสามร้อยห้าสิบหกหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธ์ิ  -  หุ้น -  หุ้น 

 
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ ์ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ คือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงแก้ไขมลูคา่หุ้น
ที่ตราไว้ตอ่หุ้นของบริษัทฯ โดยมีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 
  



 

หน้าท่ี 11 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย  1,102,466,120 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย   1,250 0.0001 
งดออกเสยีง  25 0.0000 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (488 ราย) 1,102,467,395 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 

 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้

มีมติอนุมตัิให้เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้โดยการแตกหุ้น (Stock Split) จากเดิมราคาหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 
บาท ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้ นที่ตราไว้ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 
จากเดมิ แก้ไขเป็น 

ข้อ 4.  หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และ
เป็นหุ้นชนิดระบุช่ือผู้ ถือหุ้น หุ้นทุกหุ้นของบริษัทฯ ต้อง
ช าระค่าหุ้นครัง้เดียวจนเต็มมลูค่า ผู้จองหุ้นหรือผู้ซือ้หุ้น
จะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไม่ได้ 

 หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตัง้แตส่องคนขึน้
ไปถือหุ้นหรือจองซือ้ร่วมกันต้องตัง้ให้คนใดคนหนึ่งใน
บุคคลเหล่านัน้เป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้ นหรือ      
ผู้จองหุ้นแล้วแตก่รณี 

 บริษัทฯ อาจออกหุ้ นกู้  หรือหุ้ นกู้ แปลงสภาพ หรือหุ้ น
บุริมสิทธิ รวมทัง้หลักทรัพย์อ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เสนอเพ่ือขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นบุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลง
สภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
ให้ด าเนินการภายใต้บงัคบับทบญัญตัขิองกฎหมาย 

 

ข้อ 4.  หุ้ นของบริษัทเป็นหุ้ นสามัญมีมูลค่าหุ้ นละ 0.25 บาท 
และเป็นหุ้นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น หุ้นทกุหนุของบริษัทต้อง
ช าระค่าหุ้นครัง้เดียวจนเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรือผู้ซือ้หุ้น
จะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไม่ได้ 

 หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตัง้แต่สองคนขึน้
ไปถือหุ้นหรือจองซือ้ร่วมกันต้องตัง้ให้คนใดคนหนึ่งใน
บุคคลเหล่านัน้เป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้ นหรือ      
ผู้จองหุ้นแล้วแตก่รณี 

 บริษัทอาจออกหุ้ นกู้  หรือหุ้ นกู้ แปลงสภาพ หรือหุ้ น
บุริมสิทธิ รวมทัง้หลักทรัพย์อ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เสนอเพ่ือขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นบุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลง
สภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้ นสามัญ
ให้ด าเนินการภายใต้บงัคบับทบญัญตัขิองกฎหมาย 

  

 นายเมธี รังษีวงศ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุดงันี ้
1. อยากทราบแนวทางข้อคิดเห็นของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่มีตอ่การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นใน

ราคาไมต่ ่ากวา่ 0.50 บาท 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. การแตกมลูคา่หุ้นของบริษัทฯ ครัง้นี ้ไมไ่ด้ผิดกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเนื่องจาก

บริษัทฯ ได้ศกึษาข้อมลูและหารือกบัทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งสม ่าเสมอมาตลอด 



 

หน้าท่ี 12 

 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพียงแตข่อความร่วมมือเร่ืองการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นในราคาไม่

ต ่ากวา่ 0.50 บาทผา่นจดหมายเวียนเทา่นัน้ ซึง่ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาองค์ประกอบ
และความเหมาะสมหลาย ๆ ด้านแล้ว และให้ความส าคญักบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยที่สามารถจะเข้ามาลงทนุ
ในหุ้นของบริษัทฯ มากขึน้ ดงัปรากฎตามหนงัสือที่แจ้งไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมลูค่าหุ้นที่ตราไว้
ตอ่หุ้นของบริษัทฯ โดยมีมติด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย  1,102,466,120 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย   1,250 0.0001 
งดออกเสยีง  25 0.0000 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (488 ราย) 1,102,467,395 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจ าปี 2559 
 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่าย
ปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทัง้หมด ทัง้นี ้ตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2558  ให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดปันผล ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สิง่มาด้วยล าดบั
ที่ 4 หน้า 45 และหลกัเกณฑ์นี ้จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 8 เร่ือง “พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร
เบ็ดเสร็จประจ าปี 2558 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ตอ่ไป 

 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ
คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกวา่ร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัใิห้ก าหนด
หลกัเกณฑ์การจา่ยปันผลประจ าปี 2559 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผลและจ่ายเป็นเงินสดตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย  1,102,474,180 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 0.0000 
งดออกเสยีง  25 0.0000 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (493 ราย) 1,102,474,205 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรเบ็ดเสร็จประจ าปี 2558 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) 

นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้น าเสนอข้อมลูต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ฯ ข้อ 38 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้อง
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัท ฯ จะมีข้อบงัคบัหรือ
กฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกว่านัน้ และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตาม    
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น ๆ ทัง้หมด อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ อาจก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้นได้ ขึน้อยู่กับความจ าเป็น โดยมี
รายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเบ็ดเสร็จประจ าปี 2558 และจ่ายปันผล ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5 หน้า 47 โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
การจดัสรรเงินทนุส ารองทางกฎหมาย 

ประจ าปี จดัสรรเงินทนุส ารอง 
ตามกฎหมายในปี (บาท) 

รวมเงินทนุส ารอง 
         ตามกฎหมาย (บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของทนุจดทะเบียน 

ปี 2554 5,000,000 40,000,000 10.00 
ปี 2555 4,000,000 44,000,000 10.00 
ปี 2556 22,000,000 66,000, 000 10.00 
ปี 2557 22,000,000 88,000,000 10.00 
ปี 2558  41,000,000 129,000,000 9.38 
ปี 2559 1) 13,000,000 142,000,000 10.03 

1) ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 1,416,405,589 บาท  

การจา่ยปันผล 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2559 ส าหรับผลการ
ด าเนินงานในสว่นท่ีเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ที่สามารถเครดิตภาษีได้ โดยจ่ายจากก าไรสทุธิหลงัหกัเงิน
ส ารองตามกฎหมายแล้ว ดงันี ้
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  เสนอตอ่ที่ประชมุ 
เพ่ือพิจารณา 2) 

1) การจา่ยปันผลเป็นหุ้นปันผล 1)   
อตัราการจา่ยหุ้นปันผล  5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล 
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล  หุ้น 5,298,981,084 
จ านวนหุ้นที่ออกเพ่ือรองรับหุ้นปันผล  หุ้น 1,059,796,216 
คิดเป็นอตัราเงินปันผลตอ่หุ้น บาทตอ่หุ้น 0.0500 
คิดเป็นเงินปันผลจา่ย บาท 264,949,054.00 

2) การจา่ยปันผลเป็นเงินสด   
อตัราการจา่ยเงินสดปันผล บาทตอ่หุ้น 0.0625 
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินสดปันผล  หุ้น 5,298,981,084 
รวมเงินสดปันผลจา่ย  บาท 331,186,317.75 

3) รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้ในรูปของ 
หุ้นปันผลและเงินสดปันผล 

  

อตัราการจา่ยปันผลรวม บาทตอ่หุ้น 0.1125 
รวมจา่ยปันผลทัง้สิน้ บาท 596,135,371.75 

หมายเหต ุ 1)  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จา่ยปันผลเป็นเงินสดแทนการจา่ยเป็น 
                         หุ้นปันผลในอตัรา 0.050 บาทตอ่หุ้น 

 2)   ตามที่มีการแปลงสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 จ านวน 55 หุ้น  

 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ ์ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ทีป่ระชมุเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ
คะแนนเสยีงข้างมากคือเกินกวา่ร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิให้จดัสรรเงิน
ก าไรสทุธิประจ าปี 2558 และอนมุตัิการจ่ายปันผล ดงันี ้
1. อนุมัติการจัดสรรก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติ

บุคคลในอตัราร้อยละ 20 เพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 13,000,000.00 บาท ยงัผลให้
เงินทุนส ารองทางกฎหมายของบริษัทฯ จะมีจ านวนรวมเท่ากับ 142,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
10.03 ของทนุจดทะเบียนปัจจบุนัของบริษัทฯ 

2. อนมุตัิการจ่ายปันผลประจ าปีส าหรับผลการด าเนินงานในสว่นท่ีเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 
20 ที่สามารถเครดิตภาษีได้ โดยจ่ายจากก าไรเบ็ดเสร็จหลงัหกัเงินทุนส ารองทางกฎหมายแล้วให้แก่       
ผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้
2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,059,796,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ ถือ 

หุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอตัรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 264,949,054.00 
บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัรา 0.050 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้น
เดิมหลงัการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 
0.050 บาทตอ่หุ้น 

2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0625 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไมเ่กิน 331,186,317.75 
บาท  
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  รวมเป็นการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดทัง้ปี เท่ากับอตัราหุ้นละ 0.1125 บาท คิดเป็น
จ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 596,135,371.75 บาท โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ 
0.01125 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครัง้นี ้ทัง้นีเ้งินปันผลสทุธิที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
จะเทา่กบั 0.10125 บาท ตอ่หุ้น 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวม
รายช่ือตาม ม.225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 วนัท่ีไมไ่ด้รับสทิธิ
ปันผล (XD) คือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559  และก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559  

  มีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  1,102,474,180 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 0.0000 
งดออกเสยีง  25 0.0000 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (493 ราย) 1,102,474,205 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 

 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้น าเสนอข้อมลูต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิการปรับสทิธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) เนื่องจากมีการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นที่ตราไว้ตอ่หุ้น
จาก 1.00 บาท เป็น 0.25 บาท และมีการจ่ายหุ้ นปันผลซึ่งส่งผลต่อการปรับสิทธ์ิตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดฯ              
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 6 หน้า 49 โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
  โดยมีรายละเอียดของการปรับสทิธิฯ ดงันี ้

 เดมิ 
 

ปรับสิทธิส าคญัแสดงสิทธิฯ 
 เป็น 

ราคาใช้สิทธิ 27.00 บาทตอ่หุ้น 5.625 บาทตอ่หุ้น 
อตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยตอ่ 1 หุ้นสามญั 1 หน่วยตอ่ 4.8 หุ้นสามญั 

จ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 91,660,129 หน่วย 91,660,074 หน่วย 
จ านวนหุ้ นสามัญจดทะเบียนเพ่ือรองรับการแปลง
สภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

91,660,373 หุ้น 439,968,356 หุ้น 

 โดยเพิ่มหุ้นสามญัจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับมลูคา่หุ้นและการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อซือ้
หุ้นสามญั มีรายละเอียดดงันี ้

 หุ้นสามญัจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
และการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

จ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียนเดมิเพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ    91,660,373  หุ้น 
จ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียนเพิ่มขึน้จากการปรับมลูค่าหุ้น  274,981,119  หุ้น 
เพิ่มจ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิ  73,326,864  หุ้น 

รวม 439,968,356  หุ้น 
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 นายวิรัช กาญจนพิบลูย์ : ผู้ ถือหุ้น ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุดงันี ้
1. ทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2559 ที่ระบุไว้ในเอกสารที่น าเสนอ อยู่ที่ร้อยละ 10.33 ของทุนจด

ทะเบียน แตใ่นหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นหน้า 5 ระบไุว้อยูท่ี่ร้อยละ 10.03 ของทนุจดทะเบียน 
2. อยากทราบถึงรายละเอียดผลกระทบของการใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ 

(GUNKUL-W)  
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ข้อความในหนังสือเชิญประชุมเป็นเนือ้หาที่ถูกต้อง คือ ร้อยละ 10.03    

บริษัทฯ ขออภยัในความผิดพลาดของเนือ้หาในการน าเสนอและจะแก้ไขเนือ้หาให้ถกูต้องตอ่ไป 
2. โดยปกติแล้ว สิทธิในการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (GUNKUL-W) คือทกุสิน้

ไตรมาส ในวนัที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เมื่อบริษัทฯ ปิดสมดุทะเบียนพบวา่ มีผู้ ใช้ใบส าคญัแสดง
สทิธิเพื่อซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (GUNKUL-W) เป็นจ านวน 55 หุ้น อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นที่ถกูใช้
สทิธิเป็นจ านวนเพียงเลก็น้อย ไมไ่ด้สง่ผลตอ่การจ่ายปันผลหรือการด าเนินการอื่นแตอ่ยา่งใด 

นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ : ผู้ ถือหุ้น ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุดงันี ้
1. อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น ค่อนข้างต ่า ดังนัน้บริษัทฯ น่าจะมีทุนส ารองอยู่ในจ านวนที่

เพียงพอต่อการลงทุน จึงอยากเสนอให้ในปีหน้า บริษัทฯ พิจารณาจ่ายปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเงินสด
เพียงอยา่งเดียว 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ในปี 2559 นี ้ทางบริษัทฯพิจารณาเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสดมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจบุนัแล้ว 

 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ ์ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ
คะแนนเสยีงข้างมากคือเกินกวา่ร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

มติที่ประชมุ ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิการปรับสิทธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย  1,102,469,930 99.9996 
ไมเ่ห็นด้วย   1,250 0.0001 
งดออกเสยีง  3,025 0.0003 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (493 ราย) 1,102,474,205 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับ
การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) 

 นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จ ัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) จากทนุจดทะเบียนหลงัการปรับมลูค่าหุ้นจ านวน 1,416,405,589.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
ใหมจ่ านวน 1,699,686,359.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 1,133,123,080 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้  หุ้นละ 0.25 บาท
รายละเอียดดงัปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 หน้า 53 โดยสรุปได้ดงันี ้

 ปัจจบุนั เปลี่ยนแปลงเป็น 
(ปรับมลูคา่หุ้น 

ตามวาระที่ 4 และ 5)  

เปลี่ยนแปลงเป็น * 
(รองรับหุ้นปันผลและปรับสิทธิ

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ) 
มลูคา่ที่ตราไว้ 1.00 บาท 0.25 บาท 0.25 บาท 
จ านวนหุ้นสามญัของบริษัท    
- หุ้นสามญัจดทะเบียน 1,416,405,589 หุ้น 5,665,622,356 หุ้น 6,798,745,436 หุ้น 
จ านวนทนุของบริษัท     
- ทนุจดทะเบียน 1,416,405,589.00 บาท 1,416,405,589.00 บาท 1,699,686,359.00 บาท 

 
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน  

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้ นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) จากทุนจดทะเบียนหลงัการปรับ
มูลค่าหุ้นจ านวน 1,416,405,589.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,699,686,359.00 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 1,133,123,080 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้  

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย  1,102,474,180 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 0.0000 
งดออกเสยีง  25 0.0000 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (493 ราย) 1,102,474,205 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้

มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,133,123,080 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) ดงันัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน    
จดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดงัรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 7 หน้าที่ 53 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  ทนุจดทะเบียนจากเดิม 
(หลงัปรับมลูคา่หุ้น) 

เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 
(หลงัเพิ่มหุ้นปันผลและปรับสทิธิใบส าคญัแสดง

สิทธิฯ) 
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,416,405,589 บาท 

(หนึ่งพนัสี่ร้อยสิบหกล้านสีแ่สนห้าพนัห้าร้อย
แปดสิบเก้าบาท) 

1,699,686,359.00 บาท  
(หนึ่งพนัหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสน 
แปดหม่ืนหกพนัสามร้อยห้าสิบเก้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น  5,665,622,356  หุ้น 
(ห้าพนัหกร้อยหกสิบห้าล้านหกแสนสองหม่ืน

สองพนัสามร้อยห้าสิบหกหุ้น) 

6,798,745,436 หุ้น 
(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสน 
สี่หม่ืนห้าพนัสี่ร้อยสามสบิหกหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 
 โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 
 

 
5,665,622,356 หุ้น 

(ห้าพนัหกร้อยหกสิบห้าล้านหกแสนสองหม่ืน
สองพนัสามร้อยห้าสิบหกหุ้น) 

 
6,798,745,436 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืน
ห้าพนัสี่ร้อยสามสิบหกหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ ์ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ คือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ในการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่เสนอ ซึง่มีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดงันี ้

 
  ทนุจดทะเบียนจากเดิม 

(หลงัปรับมลูคา่หุ้น) 
เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 

(หลงัเพิ่มหุ้นปันผลและปรับสทิธิใบส าคญั 
แสดงสิทธิฯ) 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,416,405,589 บาท 
(หนึ่งพนัสี่ร้อยสิบหกล้านสีแ่สนห้าพนัห้าร้อยแปด

สิบเก้าบาท) 

1,699,686,359.00 บาท  
(หนึ่งพนัหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสน 
แปดหม่ืนหกพนัสามร้อยห้าสิบเก้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น  5,665,622,356 หุ้น 
(ห้าพนัหกร้อยหกสิบห้าล้านหกแสนสองหม่ืนสอง

พนัสามร้อยห้าสิบหกหุ้น) 

6,798,745,436 หุ้น 
(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสน 
สี่หม่ืนห้าพนัสี่ร้อยสามสบิหกหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 
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  ทนุจดทะเบียนจากเดิม 
(หลงัปรับมลูคา่หุ้น) 

เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 
(หลงัเพิ่มหุ้นปันผลและปรับสทิธิใบส าคญั 

แสดงสิทธิฯ) 
 โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 
 

 
5,665,622,356 หุ้น 

(ห้าพนัหกร้อยหกสิบห้าล้านหกแสนสองหม่ืนสอง
พนัสามร้อยห้าสิบหกหุ้น) 

 
6,798,745,436 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสน 
สี่หม่ืนห้าพนัสี่ร้อยสามสบิหกหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

 
  มีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้  

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย  1,102,472,930 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย   1,250 0.0001 
งดออกเสยีง  25 0.0000 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (493 ราย) 1,102,474,205 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

และการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วตอ่ที่ประชมุว่า ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มี

มติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้ นปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 นัน้     
บริษัทฯ ต้องด าเนินการจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,059,796,216 หุ้ น เพื่อรองรับการจ่าย            
หุ้นปันผล และจ านวน 73,326,864  หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 
(GUNKUL-W) เป็นจ านวนรวม 1,133,123,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดงัรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย
ล าดบัที่ 7 หน้า 54 โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 หลงัปรับมลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น 
 

เปลีย่นแปลงเป็น 
(จดัสรรส าหรับหุ้นปันผลและ 
ปรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ) 

ทนุจดทะเบียน 1,416,405,589.00  บาท 1,699,686,359.00 บาท 
หุ้นจดทะเบียน 5,665,622,356   หุ้น 6,798,745,436 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 0.25  บาท   0.25  บาท 
แบง่ออกเป็น   

- หุ้นสามญั 5,665,622,356   หุ้น 6,798,745,436 หุ้น 
    -  หุ้นบริุมสทิธ์ิ -   หุ้น -   หุ้น 

 นางสาวโศภชา ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ
คะแนนเสยีงข้างมากคือเกินกวา่ร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
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มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนมุตัิการจดัสรร
หุ้นเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงันี ้ 
1. จ านวน 1,059,796,216 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และ 
2. จ านวน 73,326,864 หุ้ น เพื่อการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 

(GUNKUL-W)  
โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,133,123,080 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนน เสยีงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย  1,102,469,930 99.9996 
ไมเ่ห็นด้วย   1,250 0.0001 
งดออกเสยีง  3,025 0.0003 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (493 ราย) 1,102,474,205 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 

 
วาระที่ 13  พิจารณาอนุมตัิอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ด ารงต าแหน่งครบตามวาระ 

นายสมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย กรรมการผู้ จัดการ น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีด ารงต าแหนง่ครบวาระ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 13 ก าหนดให้ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวน 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ากรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุ
กบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบั
สลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจาก
ต าแหนง่ไปแล้วนัน้ อาจเลอืกเพื่อเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการที่
ด ารงต าแหนง่ครบวาระ 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายกนักลุ   ด ารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. นางสาวนฤชล   ด ารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
3. นางอารีวรรณ  เฉลมิแดน  กรรมการบริษัท 
ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เป็นการลว่งหน้า พร้อมทัง้ระบรุายละเอยีดคณุสมบตั ิ
และวิธีการเสนอช่ือตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ให้กบัผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทัว่กนั โดยได้เผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 11 ธนัวาคม 2558 จนถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2559 
ที่ผา่นมานัน้ ซึง่ไมม่ีทา่นใดเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ในครัง้นี ้ 

นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาว่า 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทัง้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็น
รายบคุคลอยา่งรอบคอบ กลา่วคือ ต้องเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีประสบการณ์ในด้านตา่ง ๆ มีประวตัิการท างานที่โปร่งใสไม่
ด่างพร้อย  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้บุคคลทัง้สามดงักลา่วกลบัเข้ามา
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ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นีป้ระวตัิของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ดงัรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดบัที่ 8 หน้า 55-59 รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุที่ได้น าสง่เพิ่มเติมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  

นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ
คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกวา่ร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิเลอืกตัง้  
  นายกลักลุ ด ารงปิยวฒุิ์  นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒุิ์ และนางอารีวรรณ เฉลมิแดน กรรมการท่ีด ารงต าแหนง่

จนครบวาระกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้
1. นายกลักลุ  ด ารงปิยวฒุิ ์  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย  1,101,770,098 99.9361 
ไมเ่ห็นด้วย   698,182 0.0633 
งดออกเสยีง  5,925 0.0005 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (493 ราย) 1,102,474,205 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 

2. นางสาวนฤชล  ด ารงปิยวฒุิ ์  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  1,101,771,348 99.9362 
ไมเ่ห็นด้วย   698,182 0.0633 
งดออกเสยีง  4,675 0.0004 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (493 ราย) 1,102,474,205 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 

3. นางอารีวรรณ  เฉลมิแดน  กรรมการบริษัท 
ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  1,101,771,348 99.9362 
ไมเ่ห็นด้วย   698,182 0.0633 
งดออกเสยีง  4,675 0.0004 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (493 ราย) 1,102,474,205 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 
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วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2559 
พลต ารวจตรี วิศิษฐ์ ศกุรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานตอ่ที่ประชุม

วา่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน
ของกรรมการ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะก าหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ น และผู้ ทื่เก่ียวข้องกลุ่ม ต่างๆ และมีการเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดบัที่ 9 หน้า 60-63 โดยประกอบด้วยค่าตอบแทน 3 ประเภท คือ คา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนรายปี และคา่ตอบแทนโบนสั 
ซึง่เป็นอตัราเดิมเมื่อเทียบกบัปี 2558  

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม  
อนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ ดงันี ้

 
ค่าเบีย้ประชุม                      (หน่วย : บาท)  

ต าแหน่ง คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

1.  ประธาน
กรรมการ 

20,000 20,000 7,500 12,500 12,500 12,500 

2.  กรรมการ 17,000 17,000 5,000 10,000 10,000 10,000 
3. เลขานกุาร
คณะกรรมการ 

5,000 5,000 - 5,000 5,000 5,000 

หมายเหต:ุ   กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัรา
คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของคณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

 
ค่าตอบแทนรายปี                      (หน่วย : บาท)  

ต าแหน่ง คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

1. ประธาน
กรรมการ 

500,000 240,000 500,000 100,000 100,000 100,000 

2. กรรมการ 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 50,000 
3. เลขานกุาร
คณะกรรมการ 

50,000 50,000 - 25,000 25,000 25,000 

4. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - - 
หมายเหต:ุ  กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราคา่ตอบแทน

รายปีของคณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 
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ค่าตอบแทนโบนัส                      (หน่วย : บาท)  
ต าแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ

ท่ีดี 

1.  ประธาน  
 กรรมการบริษัท 

หลกัเกณฑ์การคดิค านวณการจ่ายเงินโบนสั 
1.      เงินโบนสัไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรเบด็เสร็จส าหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ  
         โดยต้องหกัก าไร/รายได้ดงันีก้่อนน ามาค านวณ   
         1.1    หกัด้วย    ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนก่อนภาษี 
         1.2    หกัด้วย    ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุก่อนภาษี 

1.3 หกัด้วย    รายได้หรือก าไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 
1.4 หากกรรมการท่านใดด ารงต าแหน่งมากกวา่หนึง่ต าแหน่ง ให้จ่ายในอตัราท่ีสงูที่สดุเพียงต าแหน่งเดียว 

2.      วธีิการคดิค านวณการจ่ายโบนสัตามรายต าแหน่งกรรมการ หลงัจากค านวณยอดรวมโบนสัทัง้หมดท่ีพงึ
จ่ายตามข้อ 1. แล้ว 
          2.1   ให้จ่ายเงินโบนสัในอตัราคงที่ส าหรับประธานกรรมการบริษัทเป็นจ านวน 1,500,000 บาท 
          2.2   ยอดรวมเงินโบนสัของแตล่ะคณะกรรมการ 
  ยอดรวมตามข้อ 1. – ข้อ 2.1 เทา่กบัยอดโบนสัคงเหลือท่ีจ่ายให้คณะกรรมการแตล่ะคณะ  
  โดยพิจารณาจากจ านวนครัง้ของการประชมุในแตล่ะคณะกรรมการ 
  หารด้วยยอดรวมจ านวนครัง้ของการประชมุทัง้หมดของคณะกรรมการทกุชดุ ซึง่แสดงตามสตูรได้ดงันี  ้
 

A = (ยอดโบนสัรวมหลงัหกัรายการตามข้อ 1 และข้อ 2.1) x จ านวนครัง้ของการประชมุของแตล่ะ
คณะกรรมการ 

ยอดรวมจ านวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการทกุคณะทัง้หมด 
    
          2.3    ยอดโบนสัรายบคุคลแตล่ะคณะกรรมการ 
 

โบนสัรายบคุคล    =    ยอดรวมโบนสัของแตล่ะคณะกรรมการ (A)  / จ านวนคณะกรรมการแตล่ะคณะ 
                                                    

2. ประธาน 
 กรรมการบริหาร 
3. ประธานคณะกรรมการทกุ
ชดุ 

 ยกเว้น 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 และประธาน
กรรมการบริหาร 

4. กรรมการผู้จดัการ 

5. กรรมการบริหาร 
6. กรรมการชดุอ่ืน ๆ  
      ยกเว้น 
      กรรมการบริหาร 
 

หมายเหต ุ ทัง้นี ้ก าหนดวงเงินส าหรับการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภทไว้ดงันี  ้
1) ประธานกรรมการบริษัท  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 2,500,000 บาท 
2) ประธานกรรมการบริหาร  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,800,000 บาท 
3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,000,000 บาท 

  (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)   
4) กรรมการผู้จดัการ  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,000,000 บาท 
5) กรรมการบริหาร   จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน    800,000 บาท 
6) กรรมการชดุอ่ืน ๆ   จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน    400,000 บาท 
 (ยกเว้นกรรมการบริหาร)  
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และหากกรรมการท่านใดด ารงต าแหนง่มากกว่าหนึ่งต าแหน่ง ให้จ่ายจากการค านวณผลรวมของค่าตอบแทน              
ทกุประเภท ทัง้ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนเงินโบนสั โดยต้องไม่เกินกว่าอตัราเพดานหรือ
วงเงินสงูสดุของแต่ละต าแหนง่สงูสดุที่กรรมการทา่นนัน้ด ารงต าแหนง่อยู ่ทัง้นีห้ากกรรมการท่านนัน้ด ารงต าแหน่งมากกว่า
หนึง่ต าแหนง่ ให้จ่ายจากอตัราเพดานของต าแหนง่สงูสดุเพียงต าแหนง่เดียว  
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ ์ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 มีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย  1,101,413,973 99.9038 
ไมเ่ห็นด้วย   1,060,207 0.0962 
งดออกเสยีง  25 0.0000 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (493 ราย) 1,102,474,205 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 

 
วาระที่ 15   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ น าเสนอข้อมลูต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ฯ และก าหนดคา่ตอบแทนสอบบญัชี
ประจ าปี 2559 ดงัรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 10 หน้า 64-70 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
 นางสาวซซูาน เอี่ยมวณิชชา  เลขทะเบียน 4306    และ/หรือ 
 นายสชุาติ       พานิชย์เจริญ  เลขทะเบียน 4475    และ/หรือ 
 นางสาวช่ืนตา  ชมเมิน  เลขทะเบียน 7570  และ/หรือ 
 นางสาววนัดี  เอี่ยมวณิชชา เลขทะเบียน 8210    และ/หรือ 
 นางสาวยพุิน    ชุ่มใจ    เลขทะเบียน 8622    และ/หรือ 
 นายเกียรตศิกัดิ์  วานิชย์หานนท์ เลขทะเบียน 9922 
แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั โดยเป็นผู้ สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. อนมุตัิคา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 
1,100,000 บาท  

ทัง้นี ้ บริษัทที่เป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไมม่ีความสมัพนัธ์ และไมม่ีสว่น
ได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แตอ่ยา่งใด   
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ดร.ชิต  เหลา่วฒันา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการ
เสนอช่ือเพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้ ได้ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสทิธิภาพในการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี 
ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพสมบตัิสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง 3 บริษัทคือ บริษัท 
เอส พี ออดิท จ ากดั บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส จ ากดั และ บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั โดยทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นว่า บริษัท เอส พี  ออดิท จ ากัด มีความเหมาะสม เนื่องจากเหตุผล
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความเหมาะสมด้านราคา ซึ่งราคาที่ทางบริษัท เอส พี ออดิท จ ากัดเสนอมานัน้ เพิ่มขึน้เล็กน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกบัขอบเขตและปริมาณเนือ้งานที่เพิ่มขึน้  

2. ความเหมาะสมด้านเวลา เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการขยายตวัและมีโครงการใหม่ๆเพิ่มขึน้ในปี 2559 ซึ่ง
ส่งผลต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง การเลือกใช้ผู้ สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความ
ช านาญในข้อมลูของบริษัทเป็นทนุเดิมจึงเหมาะสมกวา่  

3. ความเหมาะสมด้านโครงสร้างรายได้ เนื่องจากบริษัทฯ ยงัมีโครงสร้างรายได้จากตา่งประเทศไมม่ากนัก 
แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาและตดัสนิใจเลือกใช้บริการผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์

คเูปอร์ส จ ากดั ซึง่เป็นบริษัท multi-national ส าหรับโครงการต่างประเทศโดยดตูามความเหมาะสมของลกัษณะโครงการ  
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเลือกใช้ บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัดเป็นผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2559 โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบตัิงานที่ผา่นมา ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี 
ความเป็นอิสระ และเป็นผู้สอบบญัชีที่มีคุณสมบตัิสอดคล้องกับข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ ทัง้นีท้างคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี เพื่อพิจารณา
อนมุตัิตอ่ไป 
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา โดยในวาระนีต้้อง
ได้รับคะแนนเสยีงข้างมากคือเกินกวา่ร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเทา่กนั 
ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิแตง่ตัง้ 
- นางสาวซซูาน เอี่ยมวณิชชา  เลขทะเบียน 4306    และ/หรือ 
- นายสชุาติ       พานิชย์เจริญ  เลขทะเบียน 4475    และ/หรือ 
- นางสาวช่ืนตา  ชมเมิน เลขทะเบียน 7570  และ/หรือ 
- นางสาววนัดี  เอี่ยมวณิชชา เลขทะเบียน 8210    และ/หรือ 
- นางสาวยพุิน    ชุ่มใจ เลขทะเบียน 8622    และ/หรือ 
- นายเกียรตศิกัดิ์  วานิชย์หานนท์ เลขทะเบียน 9922 

  แหง่บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 โดยก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 
2559 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,100,000 บาท ส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย  1,101,699,328 99.9297 
ไมเ่ห็นด้วย   774,882 0.0703 
งดออกเสยีง  25 0.0000 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (494 ราย) 1,102,474,235 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 

 
วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ  
  นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากปัจจุบนับริษัทฯ ได้เพิ่ม
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลงังานประเภทแอลอีดี และเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ จึงต้อง
ด าเนินการเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จากเดมิ 60 ข้อ เป็น 61 ข้อ โดยเพิม่ข้อที่ 61 ดงันี ้ 
  (61) ประกอบกิจการประมูลงาน การค้าขาย การผลิต จ าหน่าย น าเข้า ติดตัง้ อปุกรณ์ระบบไฟฟ้า

แสงสว่าง หลอดไฟ ดวงโคมไฟฟ้า ชุดโคมไฟถนน อุปกรณ์ประหยัดพลงังาน หลอดประหยัด
พลงังานแบบแอลอีดี ดวงโคมไฟฟ้าประหยดัพลงังานแบบแอลอีดี ชุดดวงโคมไฟฟ้าถนนชนิด
หลอดแอลอีดี รวมทัง้อะไหลแ่ละอปุกรณ์ประกอบทกุประเภท 

 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยในวาระนีต้้อง
ได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ คือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของ
บริษัทฯ โดยแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 61 ข้อ โดยเพิ่มข้อที่ 61 ดงันี ้ 

   (61) ประกอบกิจการประมลูงาน การค้าขาย การผลิต จ าหนา่ย น าเข้า ติดตัง้ อปุกรณ์ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดไฟ ดวงโคมไฟฟ้า ชุดโคมไฟถนน อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
หลอดประหยดัพลงังานแบบแอลอีดี ดวงโคมไฟฟ้าประหยดัพลงังานแบบแอลอีดี ชุด
ดวงโคมไฟฟา้ถนนชนิดหลอดแอลอีดี รวมทัง้อะไหลแ่ละอปุกรณ์ประกอบทกุประเภท 

 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้  
ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  1,102,473,712 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย   0 0.0000 
งดออกเสยีง  1,275 0.0001 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (497 ราย) 1,102,474,987 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 
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วาระที่ 17 พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มอีกจ านวน 2,000,000,000.00 บาท จาก
วงเงินเดิมไม่เกิน 1,000,000,000.00 บาท รวมเป็นวงเงนิใหม่ไม่เกิน 3,000,000,000.00 บาท  อายุ
ไม่เกิน 7 ปี  

   นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ที่  2/2559 เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติ ให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้ นกู้ เพิ่มอีกจ านวน 
2,000,000,000.00 บาท จากวงเงินเดมิไมเ่กิน 1,000,000,000.00 บาท รวมเป็นวงเงินใหมไ่มเ่กิน 3,000,000,000.00 บาท 
อายไุม่เกิน 7 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนส าหรับโครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการในปัจจุบนัและโครงการที่อาจจะ
เกิดขึน้ในอนาคตอนัใกล้ ดงัรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 12 หน้า 72-73   

   นอกจากนี ้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ มีอ านาจดงันี ้

(1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  เช่น การ
ก าหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ
หุ้นกู้  หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด อตัรา
ดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

(2) การแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบนัจัดอนัดบั
ความนา่เช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้มีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้รวมถึงการน า
หุ้นกู้ ดงักลา่วไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ 
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่น 

   นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยในวาระนีต้้อง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสีย งลงคะแนน 
อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มอีกจ านวน 2,000,000,000.00 บาท จากวงเงินเดิม ไม่เกิน 
1,000,000,000.00 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 3,000,000,000.00 บาท  อายุไม่เกิน 7 ปี ตามที่เสนอ 
ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย  1,102,469,812 99.9995 
ไมเ่ห็นด้วย   5,500 0.0005 
งดออกเสยีง  25 0.0000 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (499 ราย) 1,102,475,337 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 
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วาระที่ 18  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

  นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
1. จากวาระท่ี 16 อยากทราบถึงความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ ส าหรับธุรกิจผลติและจ าหนา่ย

อปุกรณ์ประหยดัพลงังานประเภทแอลอีดี และปริมาณความต้องการของตลาดส าหรับสนิค้าประเภทนี ้
2. อยากทราบรายละเอียดและผลกระทบของการร้องเรียนผู้ เข้าประมลูโครงการโซลาร์ฟาร์มสว่นราชการ

และสหกรณ์  
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ทางบริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจผลิต ประกอบและจ าหน่ายอปุกรณ์ประหยดัพลงังานประเภทแอลอีดีมา

ประมาณ 6-7 เดือน โดยสินค้าของกลุม่บริษัทได้จดัจ าหน่ายและถกูน าไปใช้ในสถานที่หลายแห่ง เช่น 
อาคารจอดรถของห้างสรรพสินค้าแพลตตินัม หรืออาคารในส่วนที่ เคยเกิดเพลิงไหม้ของธนาคาร       
ไทยพาณิชย์เมื่อเดือนมีนาคม 2559 ที่ผา่นมา เป็นต้น และบริษัทฯ มีเปา้หมายในการจ าหนา่ยอปุกรณ์
ประหยดัพลงังานประเภทแอลอีดีส าหรับปี 2559 อยูท่ี่ประมาณ 100-200 ล้านบาท ซึง่ที่ผา่นมา  การไม่
เพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เป็นอปุสรรคต่อการเข้าร่วมประมลูงาน ดงันัน้บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการ
ให้ถกูต้อง 

 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. บริษัท กนักลุ แอลอีดีไลท์ติง้ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ถกูจดัตัง้ขึน้มาประมาณหนึ่งปีกว่าที่

ผา่นมา และโครงการแรกๆ ท่ีได้ร่วมด าเนินการคือ การจ าหน่ายสนิค้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค โดย
ในปัจจุบนั สินค้าของบริษัท กันกุล แอลอีดีไลท์ติง้ จ ากดั ผ่านมาตรฐานและได้ถูกจัดจ าหน่ายให้กับ
หนว่ยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจหลายแหง่ 

2. จากการเข้าร่วมประมลูที่ผ่านมา บริษัทฯ ที่เข้าประมลูโครงการโซลาร์ฟาร์มสว่นราชการและสหกรณ์ได้
ผ่านการพิจารณาข้อก าหนดและคณุสมบตัิต่างๆ แล้ว และบริษัทฯ ยงัไม่ได้รับผลกระทบที่ชดัเจนจาก
ข้อร้องเรียนแต่อย่างใด โดยผลของผู้ ที่ผ่านการประมูลจะประกาศอย่างเป็นทางการภายในเดือน
เมษายน 2559 นี ้และการท าสญัญา Power Purchase Agreement (PPA) จะด าเนินการภายใน 120 
วัน หลังจากการประกาศผล โดยทางบริษัทฯ จะติดตามข้อมูลและด าเนินการก่อสร้างโครงการที่
เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2559 นี ้

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ตนเองได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาที่คณะอนกุรรมาธิการขบัเคลือ่นการปฏิรูปกิจการไฟฟา้ พลงังานทดแทน 

และการอนรัุกษ์พลงังาน โดยปัจจุบนั โครงการโซลาร์ฟาร์มสว่นราชการมีอปุสรรค คือ เข้าขา่ย พ.ร.บ.
ร่วมทนุหรือไม่ โครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์จะมีอุปสรรคด้านผงัเมือง ในสว่นของบริษัทฯ ได้เข้าร่วม
โครงการโซลาร์ฟาร์มสว่นราชการเป็นสว่นใหญ่ 

นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
1. อยากทราบรายละเอียดของการด าเนินธุรกิจในด้านการเช่ือมตอ่สายไฟฟา้ลงดินของบริษัทฯ 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็คทริคอล คอนโทรล จ ากัด  (FEC) ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท กันกุล กรุ๊พ จ ากดั ด าเนิน

ธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าและระบบสายสง่ สามารถด าเนินการรับเหมาก่อสร้าง
ได้ทัง้ใต้ดินและบนอากาศ ทัง้นีเ้นื่องจากส านกังานกรุงเทพมหานครประสงค์ให้น าสายส่งไฟฟ้าลง      
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ใต้ดินเพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมีงบประมาณ 100,000 ล้านบาท มีระยะเวลาด าเนินการ
ประมาณ 7 ปี แต่ทางการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นผู้ด าเนินการกลบัมีจ านวนผู้ รับเหมาที่ลดลงและไม่
เพียงพอ ไม่สามารถด าเนินการได้ งบประมาณจึงถูกโอนย้ายกลบัไปที่ส านกังานกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้ด าเนินการแทน หาก FEC ได้รับเลอืกให้เข้าไปด าเนินการในโครงการนี ้ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้จดั
จ าหนา่ยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องให้ทาง FEC เพื่อน าไปใช้ในการก่อสร้าง โดยรายการเหลา่นีจ้ะถกูบนัทกึไว้
ในรายการเก่ียวโยงในรายงานประจ าปีเพื่อให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของตลท. 

นายชาญ บญุประเสริฐ ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่
ประชมุ ดงันี ้
1. ในการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 

ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะได้รับการรับรองในช่วงเวลาใด 
2. มีรายได้ประเภทใดที่จะเข้ามาชดเชยรายได้จากการก่อสร้างส าหรับปี 2559 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ตามกรอบเวลาที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ต้องด าเนินการกรอกแบบประเมินตนเองและน าส่ง ให้ทาง

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตภายใน 18 เดือน หลงัจาก
การยื่นเจตนารมณ์  โดยขณะนี ้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการด าเนินการโดยการก ากับดูแลจากทาง
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ก าลงัด าเนินการปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ทัง้ 71 ข้อ และตัง้เปา้หมายไว้วา่ ภายในสิน้ปี 2559 นี ้การน านโยบายที่เก่ียวข้องไปเร่ิมปรับ
ใช้ภายในควรจะด าเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบตอ่ไป 

ดร. จงรัก ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. คณะนีบ้ริษัทฯ อยู่ในขัน้ตอนการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขนโยบายที่เก่ียวข้องภายในอยู่ อีกทัง้การ

เปลีย่นแปลงนโยบายครัง้นี ้จะสง่ผลกระทบตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่าย รวมถึงการน านโยบาย
ไปปรับใช้ เช่น ผา่นการอบรมพนกังาน การแก้ไขสญัญาการจ้างงาน เป็นต้น การด าเนินการครัง้นีค้ง
จะแล้วเสร็จภายใน 18 เดือนตามกรอบเวลา โดยในการกรอกแบบประเมินตนเองนัน้ ทางบริษัทฯ จะมี
การจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย 

  นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ทางบริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการด าเนินงานโครงการนี ้โดยทางคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ได้อนมุตัิให้จดัตัง้คณะท างานเพื่อด าเนินการโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ ผู้อ านวยการอาวโุสสายงานสนบัสนนุ หรือ Chief Financial Officer  (CFO) เป็นต้น 
เพื่อจะร่วมด าเนินการก าหนดนโยบายและแผนงานในการปฏิบัติจริงให้ชัดเจน ซึ่งผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น 
พนกังาน คูค้่า ผู้มีสว่นได้เสยี จะได้รับข้อมลูและแนวทางในการปฏิบตัิตนตามนโยบายเช่นกนั โดยทาง
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องในช่องทางที่เหมาะสม เช่น รายงานประจ าปี หรือการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบถึงผลการด าเนินงานจากโครงการฯ นี ้ 

2. ในสว่นของรายได้จากการก่อสร้างอาจจะทดแทนได้จากสว่นแบง่การก่อสร้างของโครงการโซลาร์สว่น
ราชการและสหกรณ์ 281 MW อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมอีก 2 โครงการ คือ 
โครงการกรีโนเวชนัและโครงการโคราชวินด์ ซึง่ขณะนีไ้ด้ด าเนินการก่อสร้างโครงการแล้ว ระยะเวลาใน
การก่อสร้างโครงการคือภายใน 15-18 เดือน โดยการคาดการณ์รายได้อยูท่ี่ 1,000 ล้านบาท  

นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้



 

หน้าท่ี 30 

1. การลงทนุในโรงไฟฟา้ที่ประเทศญ่ีปุ่ น บริษัทฯ มีการปอ้งกนัความเสีย่งจากแผน่ดินไหวอยา่งไร 
2. ความคืบหน้าของการน าผู้ ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลงังานลม ตามที่ระบไุว้ในรายงานการประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 
  นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดังนี ้

1. กงัหนัลมของบริษัทฯ ได้จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ไปแล้วจ านวน 5 ต้น และ อีก 25 ต้น มี
ก าหนดจ าหน่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2559 นี ้ซึ่งจากการคาดการณ์ 
กงัหนัลม 25 ต้นดงักลา่วนา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดอืนกรกฎาคม 2559 แตเ่นื่องจากการเข้าเยี่ยมชม
ต้องรอการส่งมอบพืน้ที่จากบริษัทที่ด าเนินการก่อสร้างเสียก่อน ดงันัน้ ระยะเวลาการเข้าเยี่ยมชม
น่าจะเป็นไปได้ตัง้แต่เดือนกนัยายน 2559 เป็นต้นไป บริษัทฯ อาจจะเปิดให้ลงช่ือเข้าเยี่ยมชมในช่วง 
วันพบนักลงทุน (Opportunity Day) ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระยะนีร้ะดับ
พลงังานไฟฟ้าที่ได้จากกังหันลม 5 ต้นดังกล่าวอยู่ในระดบัที่ดีและสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่าง
สม ่าเสมอ 

  ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
1.   เห็นว่าการเปิดให้ลงช่ือในช่วง Opportunity Day ไมเ่หมาะสม เพราะผู้ที่เข้าร่วมงานอาจไม่ใช่ผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ จะเป็นการปิดกัน้โอกาสผู้ ถือหุ้น 
  นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. เห็นด้วย และจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นเข้าลงช่ือหลงัการประชมุครัง้นีเ้สร็จ 
นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
1. ที่แจ้งว่าจะขายไฟได้ 30 MW ไม่ทราบวา่ต้องใช้เงินลงทนุเท่าไหร่ แล้วเงินกู้  3,000 ล้านบาทเพียงพอ

หรือไมก่บัการลงทนุ 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1.  อ้างถึงค าถามจากผู้ ถือหุ้ นเก่ียวกบัแผนการส าหรับรายได้ทดแทนรายได้จากการก่อสร้าง  ซึง่ตนเองได้

ตอบว่า รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมทัง้ 2 โครงการอยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาท ซึ่ง
แบ่งเป็นรายได้ในปี 2559 นีป้ระมาณ 1,000 กว่าล้านบาท และมีรายได้คาบเก่ียวจากปีที่แล้วซึ่งมา
บันทึกบัญชีในปี 2559 นีอ้ีกประมาณ 300 กว่าล้านบาท เป้าหมายรายได้ยังขาดอยู่อีกประมาณ 
1,500 ล้านบาท  สว่นโครงการโซลาร์มีก าหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2559 นี ้แต่โครงการเหลา่นี ้
ต้องด าเนินการร่วมทนุกบัสหกรณ์ ผู้ลงทนุโครงการในโครงการเหลา่นีท้ี่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้สิทธ์ิเซ็นสญัญาโซลาร์ในครัง้นี ้คือ ประมาณ 90 MW จากจ านวนผู้ เซ็นสญัญา
ทัง้หมด 67 ราย  จ านวนรวม 281 MW ส่วนที่เหลือเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทเหล่านีอ้าจประสบปัญหาในการปิดสินเช่ือกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งนี่คื อ
โอกาสของบริษัทฯ โดยจากเปา้หมายของรายได้อีก 1,500 ล้านบาท จ านวนการผลติไฟฟา้ที่เหมาะสม
ในการสร้างรายได้คือประมาณ 30 MW ขณะนีบ้ริษัทฯ ได้จ านวนประมาณ 5 MW และจากข้อคิดเห็น
ของประธานกรรมการบริษัทมีการคาดการณ์วา่ บริษัทฯ นา่จะได้รับอีกประมาณ 15 MW ซึง่ทัง้หมดนี ้
ทีก่ลา่วมา ไมไ่ด้ใช้การลงทนุเพิ่ม แตเ่ป็นรายได้จากการจ้างรับเหมาในฐานะผู้ รับจ้างในการก่อสร้าง 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
1. จากการอ้างถึงอปุสรรคของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในการผลิต

ไฟฟา้ บริษัทฯ มีการพิจารณาขอซือ้สทิธิตอ่จากบริษัทเหลา่นัน้หรือไม่ 



 

หน้าท่ี 31 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจใน 3 รูปแบบ คือ 1. ก่อสร้างเพียงอย่างเดียว 2.ก่อสร้างและถือหุ้นในบริษัท       

3.เข้าซือ้บริษัทที่มีสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ โดยบริษัทฯ มีข้อมลูที่เพียงพอและจะพิจารณาด าเนินการซือ้
หรือเข้าถือหุ้นตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

  ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
1. ขอสอบถามจากรายละเอียดของงบการเงินที่ระบุรายได้จากการขายไฟฟ้าอยู่ที่ ประมาณ 50  

ล้านบาทในปี 2558 ที่ผา่นมา แตจ่ากรายละเอียดเร่ืองการจ าหนา่ยไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตัง้แต่
ปี 2554 เป็นต้นมา ปริมาณไฟฟ้าจากบริษัท กนักุล ชบู ุพาวเวอร์เจน จ ากดั อยู่ที่ประมาณ 30.9 
MW และ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ ากดั อยูท่ี่ประมาณ 26 MW ซึ่งจากการประมาณการณ์ ตน
เห็นว่า รายได้จากปริมาณการขายไฟฟ้าระดบันีน้่าจะอยู่ที่ประมาณกว่า 100 ล้านบาท เพราะ
เหตใุดรายได้ที่แสดงจึงอยูท่ี่เพียง 50 ล้านบาท 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. สาเหตเุนื่องจากลกัษณะการบนัทึกบญัชี โดยโครงการของบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ ากดั บริษัท

ฯ ถือหุ้นที่ร้อยละ 40 ดงันัน้ ในการบนัทึกบญัชี ทางบริษัทฯ จะบนัทึกเพียงส่วนแบ่งก าไร ส่วน
โครงการของบริษัท กนักลุ ชบู ุพาวเวอร์เจน จ ากดั บริษัทฯ ถือหุ้นอยูท่ี่ร้อยละ 51 และ บริษัท ชูบ ุ
อีเล็คทริค พาวเวอร์ จี.บี. ถือหุ้ นอยู่ที่ร้อยละ 49 จึงบันทึกบญัชีเพียงส่วนแบ่งก าไรเช่นกัน โดย
รายละเอียดจะอยู่ในรายงานประจ าปีหน้า 257 ในบรรทดัแรกซึ่งระบุไว้ในสว่นแบ่งก าไรจากเงิน
ลงทุนบริษัทร่วมทุนและบริษัทร่วมการค้า จ านวน 280 ล้านบาท ซึ่งรายการนีจ้ะคงที่ไปอีก
ประมาณ 10 ปี แตส่ าหรับโครงการรางเงินซึง่เร่ิมจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ไปเมื่อ 31 ธนัวาคม 
2558 ที่ผ่านมา จะบันทึกรายได้ค่าไฟในงบการเงินโดยตรง ดังนัน้ รายได้จากการขายไฟฟ้า
ส าหรับไตรมาสที่ 1/2559 นี ้จะเพิ่มขึน้จากเดิม โดยเพิ่มขึน้จากโครงการที่กล่าวมาและจาก
โครงการโรงไฟฟา้พลงังานลมอีกด้วย โดยรายได้จะอยูท่ี่ประมาณ 14-15 ล้านบาท ตอ่ 1 MW 

  นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหารกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครัง้นี ้
รวมถึง คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ผู้แทนผู้ ถือหุ้นรายย่อย อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ตวัแทนจากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  ดร.ชิต เหลา่วฒันา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กลา่วขอบคณุการสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมในครัง้นี ้โดยจากการเติบโตของการใช้พลงังานในประเทศไทย เห็นว่าการประหยดัพลงังานและพลงังานทดแทน
เป็นเร่ืองส าคญัที่ประชาชนควรตระหนกัรู้ และจากวิสยัทศัน์และการด าเนินงานของบริษัทฯ ทางคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความมัน่ใจในการด าเนินงานของบริษัทซึง่เป็นไปด้วยหลกัธรรมาภิบาลและความสามารถในการสนบัสนนุพลงังานทดแทน
ให้กบัประเทศไทย  

  นายกัลกุล ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นและพนัธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การ
สนบัสนนุบริษัทฯ มาตลอด รวมถึงคณะกรรมการบริหารและพนกังานซึง่ท างานด้วยความซื่อสตัย์รอบคอบ ทุม่เทก าลงักาย
และใจอยา่งเต็มที่ด้วยความสามารถจนท าให้บริษัทประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย และขอให้ทกุท่านเช่ือมัน่วา่ บริษัทฯ 
จะด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกับรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายสมกบั 
ค าขวญัของบริษัทฯ คือ Smart Energy in Action หรือ พลงังานสร้างสรรค์ คิดล า้ ท าจริง 



 

หน้าท่ี 32 

 ทัง้นีก้่อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี  ้
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 153  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 76,148,522  หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 346  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 1,026,326,815  หุ้น 
รวมทัง้สิน้  499  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 1,102,475,337  หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 83.2217  ของหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 1,324,745,216  หุ้น 
 
ไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณา  ประธานจึงขอกลา่วปิดประชมุ 

 
ปิดประชมุเวลา 16.51 น. 
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